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ABSTRACT: Coffee and cacao have been used since ancient times. 
Scientists suppose that coffee originated from Ethiopia. Genus Coffea 
has almost 103 species, from which only 3 species are most frequently 
used in the preparation of coffee Coffea canephora Pierre ex A.Froehner 
or Coffea robusta L. Linden, Coffea liberica Hiern, and Coffea arabica L. 
The most known bioactive compound from coffee is caffeine. The cacao 
tree (Theobroma cacao L.) is originated from Central and South America. 
Genus Theobroma contains 22 species, from which only 1 species pre‑
sents interest in the production of cacao (Theobroma cacao L.). The most 
known bioactive compound from cacao is theobromine. These plants 
have medicinal properties (antibacterial, antiviral, against neurodegen‑
erative diseases) and contraindication (children under 3 years, lactation, 
allergies). Seeds of these plants are used to produce coffee and cacao. 
The waste is used in animal feeding, pharmacology, food industry as 
flavouring agents. These plants also present a big interest for biotechnol‑
ogy, because scientists try to obtain species that will be more resistant 
to climatic changes, diseases, and will become more productive. In con‑
clusion, coffee and cacao have become a part of our lives. Many people 
depend on the cacao and coffee industry, also due to the complex chemi‑
cal composition and medicinal proprieties, the species referred to above 
can be used in the development of new drugs.
KEYWORDS: cofee, cacao, caffeine, theobromine, medicinal properties, 
seeds. 

1. Cafeaua și cacaoa istoric

Patria arborelui de cafea este considerată Etiopia, iar drumul îndelun‑
gat al acestei băuturi, conform documentelor arabe, a început pe podișul 
Absinei, cu povestea păstorului Kaldi, cel care a observat că o parte din 
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caprele turmei sale au devenit agitate în urma consumului unor fructe 
roșii. Băutura cu efect tonic preparată din fructele și boabele de cafea, 
numită „qahwa”, de la denumirea „Kaffa” dată regiunii în care se afla satul 
păstorului, a devenit foarte populară în zonă și mai târziu în toată lumea 
arabă. 

Europenii au făcut cunoștinţă indirect cu cafeaua în secolul al XVI‑lea, 
datorită medicului și botanistului italian Prospero Alpini, care a descris 
detaliat contemporanilor săi modul de cultivare a arborilor de cafea și teh‑
nica de preparare a băuturii„qahwa”, deși se consideră că aceasta a fost 
adusă pe continentul European din Turcia, de către negustorii olandezi. 
Iniţial, cafeaua a fost privită cu suspiciune, fiind numită „băutura forţelor 
întunecate”, iar în Veneţia a fost numită chiar „băutura diavolului”, până 
în momentul în care Papa Clement al VIII‑ lea, încântat de gustul acestei 
băuturi, a sfinţit‑o. 

Arborii de cafea au ajuns în America de Sud, în secolul al XVIII‑ lea, 
datorită francezilorcontinent în care s‑au dezvoltat plantaţii de cafea ce 
au început să joace un rol important în dezvoltarea economică a conti‑
nentului. În anul 1652 în Anglia fost deschisă prima cafenea, funcţională 
și astăzi, principalii săi oaspeţi fiind studenţii, profesorii și alte persoane 
care obișnuiau să discute în acest spaţiu pe teme legate de știinţă, politică, 
economie (Dubrovin, 2014). 

Patria arborelui de cacao este considerată America Centrală și 
America de Sud. Conform datelor sugerate de arheologi, acești arbori au 
început să fie cultivaţi intenţionat începând cu secolul al XVIII‑ lea Î.Hr., 
pe teritoriul ctualului stat Peru. Civilizaţia Maya considera băutura obţi‑
nută din seminţele de cacao drept băutură sacră și o utilizau în ceremonii 
dedicate venerării divinităţilor, iar aztecii foloseau boabele de cacao, pe 
care le numeau dar al Zeului Quetzalcoatl, ca. 

Europenii au făcut cunoștinţă cu cacaoa în perioada cuceririi Americii, 
când oamenii lui Hernan Cortes au găsit în tezaurul lui Montezuma II 
(ultimul conducător al aztecilor) boabe de cacao. Pe la mijlocul secolului 
al XVI‑ lea informaţiile despre băutura preparată din acestea au ajuns în 
cărţile despre „Lumea Nouă”, iar până în secolul al XIX‑ lea boabele de 
cacao se utilizau doar pentru a prepara această băutură. 

Abia în anul 1828 Coenraad Johannes van Houten a inventat tehnolo‑
gia de obţinere a untului și prafului de cacao, deschizând astfel calea pentru 
producerea ciocolatei, considerându‑se azi că prima tabletă de ciocolată a 
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fost produsă în anul 1847 de către compania „ J. S. Fry & Sons„ elveţianul 
Daniel Peter din Vevey fiind cel care a avut mai apoi ideea, în 1875, de a 
adăuga printre ingredientele obișnuite ale ciocolatei și laptele, preparând 
pentru prima dată ciocolata cu lapte (Konstantinov, 2014). 

1.1. Arborele de cafea – încadrare taxonomică, descriere morfolo-
gică, procesare

Fig. 1. Coffea arabica L.  
(https://www.pinterest.com/pin/259871840973202707/) 

Din punct de vedere taxonomic arborele de cafea a fost descris pen‑
tru prima dată în anul 1713 de către A. Jusseiu, sub numele de Jasminum 
arabicum. În anul 1737 Linnaeus a inclus această specie sub o altă denumire 
și anume Coffea arabica L. în genul Coffea, familia Rubiaceae (Charrier și 
Berthaud, 1985). 

Genul Coffea L. cuprinde circa 103 specii, dintre care doar 3 sunt utili‑
zate în prepararea cafelei: Coffea canephora Pierre ex A.Froehner, sinonim 
Coffea robusta L. Linden, Coffea liberica Hiern) și Coffea arabica L. (Fig. 1) 
(Davis și colab., 2006). Un interes deosebit pentru oamenii de știinţă îl 
reprezintă însă și Coffea heterocalyx Het, deoarece aceasta este singura spe‑
cie sălbatică autogamă diploidă, ce poate fi utilizată în calitate de donator 
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de gene pentru alte specii de cafea, printre care Coffea canephora Can 
(Coulibaly și colab., 2003) și speciile de cafea ce nu conţin sau au un nivel 
scăzut de cofeină. 

Astăzi se consideră că există două tipuri de cafea: cafeaua lipsită de 
cofeină, specifică speciilor originare din Insulele Oceanului Indian și 
cafeaua cu cofeină, produsă de speciile din Africa. Printre speciile lipsite 
de cofeină se numără Cofea pseudozanguebariae (din Kenya), Coffea char-
rieriana Stoff. & F. Anthony (din Camerun) și Coffea salvatrix Swynn. & 
Philipson, alături de acestea fiind și Coffea rhamnifolia Chiov Bridson, cu 
un conţinut de mai puţin de 0.04% cofeină (greutate uscată) (Hamon și 
colab., 2015). 

Din punct de vedere morfologic toţi arborii de cafea, indiferent de 
specie, prezintă caracteristici comune. Înălţimea lor variază între 4 și 5 
m, dar pot ajunge și până la 9 m, cei mai înalţi fiind, în general, mai puţin 
productivi. Frunzele lucioase, de culoare verde închis, persistă pe ramuri 
3 până la 5 ani; florile sunt albe și parfumate, iar fructele de dimensiu‑
nea unei vișine mari, culoarea acestora variind de la roșu până la negru 
– albăstrui. Fructul, care este o drupă, adăpostește în interior două seminţe 
învelite cu o membrană argintie. Aproximativ 8% dintre acestea adăpostesc 
doar o singură sămânţă, din care se obţine „peaberry coffee‘‘ (Frisks, 2016); 
aceste seminţe, cu un profil aromatic superior, se obţin, pe cât se pare, la 
arbori cultivaţi la altitudini mari sau la temperaturi reci, care conferă o 
dulceaţă specifică și arome concentrate și complexe unei cești de cafea. 

Caracteristicile morfologice ale arborilor de cafea și, respectiv a fruc‑
telor, depind de specie, de tipul solului folosit ca substrat, de condiţiile 
climatice, precum și de metoda de cultivare. Pentru o dezvoltare optimă, 
arborii de cafea au nevoie de aproximativ 3000 mm precipitaţii/an și de o 
temperatură de 13–21 oC, temperaturile mai înalte ducând la coacerea mai 
rapidă a fructelor și la scăderea calităţii cafelei, iar temperaturile mai mici 
de 8 oC producând moartea arborilor. O altitudine mai înaltă și un anumit 
grad de umbrire al arborilor de către arborii învecinaţi influenţează pozitiv 
calitatea fructelor. Maturitatea arborilor este atinsă într‑un interval de 5 
până la 7 ani de la plantare, după care aceștia își păstrează productivitatea 
până la 50 de ani. Înflorind și fructificând pe durata întregului an, un sin‑
gur arbore cu productivitate maximă poate produce până la 3 kg de seminţe 
pe an. 
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Din punct de vedere al procesării materiei prime, există 2 metode 
de prelucrare a fructelor de cafea, metoda uscată, prin care se obţine apro‑
ximativ 65% din toată cafeaua produsă la nivel mondial) și metoda umedă. 

Pentru metoda uscată fructele culese în lunile aprilie – septembrie se 
usucă la soare timp de 2–3 săptămâni, în acest interval de timp având loc 
și fermentarea acestora, perioadă urmată de înlăturarea mecanică a mem‑
branelor seminţelor și părţii uscate a fructului.

Pentru metoda umedă sunt culese doar fructele coapte (în lunile 
octombrie – martie). După îndepărtarea mecanică a pulpei, seminţele 
sunt lăsate la fermentat 20–24 ore, în recipiente speciale. Pulpa rămasă pe 
seminţe și membranele seminţelor sunt înlăturate mecanic, iar seminţele 
se lasă la uscat. Prin această metodă se prelucrează cele mai bune tipuri 
de cafea. 

După ce seminţele se usucă, acestea sunt sortate în funcţie de mărime 
și aspect (prezenţa imperfecţiunilor), cele stricate fiind eliminate. 

Majoritatea proprietăţilor organoleptice ale cafelei apar după ce 
seminţele sunt prăjite, deoarece sub influenţa temperaturilor înalte au loc 
procese chimice complexe, încă incomplet elucidate.

Seminţele prăjite se împart în 4 categorii de bază: seminţe prășite ușor 
(light), prăjite mediu (medium), mediu – spre puternic (medium/dark) 
și puternic (dark), în funcţie de procesul de prăjire seminţele prezentând 
proprietăţi organoleptice și concentraţii în cofeină diferite; de exemplu, 
conţinutul maxim de cofeină se regăsește în cafeaua ușor prăjită. 

Din seminţele neprăjite se obţine așa numita „cafea verde’’, tipul de 
cafea cu cel mai mare termen de valabilitate, preferat pentru export.

Decofeinizarea cafelei este realizată adesea de companiile care proce‑
sează seminţe verzi. Cofeina poate fi eliminată prin două metode: o metodă 
elveţiană, care implică înmuierea boabelor verzi de cafea în apă aflată la 
160–210 oF, pentru a elimina uleiurile ce conţin cofeină și o a doua metodă, 
care implică prelucrarea boabelor verzi de cafea cu abur. Metoda utilizează 
un solvent (cloroform, benzen, tricloretilenă, clorură de metilen), care 
dizolvă uleiurile volatile ce conţin cofeină, uleiurile fiind eliminate apoi 
prin evaporare. Cofeina extrasă este vândută adesea companiilor farma‑
ceutice, iar seminţele decofeinizate pot fi comercializate pure sau se pot 
amesteca cu seminţe ce conţin cofeină, rezultând o cafea cu un conţinut 
scăzut de cofeină (Frisk, 2016; Pucherov, 2005). 

Seminţele prăjite de cafea pot prelua foarte ușor mirosurile din mediul 
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de păstrare și, din acest motiv se recomandă a fi depozitate în recipiente 
închise ermetic, într‑un loc uscat, întunecat și răcoros, la temperaturi 
medii, departe de surse de căldură și, în același timp fără refrigerare. 

În procesul de măcinare se pot obţine multe tipuri de cafea măcinată, 
funcţie de dimensiunile granulelor procesate, de la o cafea grosieră, până 
la cafeaua extra – fină, utilizată pentru prepararea cafelei turcești (Frisk, 
2016; De Melo Pereira, 2020). 

Cafeaua solubilă a fost obţinută pentru prima dată de către chimistul 
elveţian Max Morgenthaller. Pentru a obţine cafea solubilă seminţele sunt 
prăjite, mărunţite și lăsate în apă fierbinte, condiţii în care compușii din 
seminţe trec în apă, după care sunt concentraţi într‑un aparat de vidat și 
uscaţi într‑un uscător cu pulverizare, procese pe parcursul cărora aroma 
cafelei solubile se pierde sau se reduce vizibil. La finalul procesului se 
obţine un praf fin, solubil în apă fierbinte și rece. Compușii solubili din 
cafea trebuie să fie extrași în proporţie de 19%, însă în cafeaua solubilă pro‑
porţia acestora poate ajunge până la 50%. În urma obţinerii cafelei solubile 
rezultă cantităţi mari de zaţ, de exemplu în urma activităţii fabricilor de 
cafea din Anglia se obţine aproximativ 100 de mii de tone de zaţ anual, pro‑
dus care, datorită conţinutului ridicat de proteine (10%) și grăsimi (24%) 
este utilizat pentru producerea hranei pentru animale (Pucherov, 2005; 
Konstantinov, 2014). 

În prezent, aproximativ 49 de ţări cultivă arbori de cafea, dintre aces‑
tea Brazilia, Vietnamul, Columbia, Indonezia și Etiopia aflându‑se în topul 
producătorilor și exportatorilor la nivel mondial, iar ca localizare, majo‑
ritatea plantaţiilor de cafea robusta sunt amplasate în Asia de Sud – Est, 
Brazilia și Africa Centrală, pe când plantaţiile de cafea arabica sunt ampla‑
sate în America Latină, Asia și Africa de Est. 

Cei mai mari consumatori de cafea la nivel mondial, pe parcursul anu‑
lui 2016, au fost USA, Brazilia, Germania, Italia, Japonia, Etiopia și Spania, 
iar cei mai mari importatori USA, Germania, Italia, Japonia, Belgia, Spania 
și Franţa (Frisk, 2016; De Melo Pereira, 2020). 

1.2. Arborele de cacao – încadrare taxonomică, descriere morfo-
logică, procesare

Din punct de vedere taxonomic, arborele de cacao Theobroma 
cacao L. (Fig.2) face parte din ordinul Malvales, familia Malvaceae, subfa‑
milia Byttnerioideae, genul Theobroma. Conform datelor din literatura 
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de specialitate, genul Theobroma cuprinde 22 de specii, dintre care în 
industria ciocolatei este utilizată doar o singură specie, Theobroma cacao 
L., dar și celelalte specii prezintă interes din punct de vedere știinţific 
(Sotelo și Alvarez, 1991). În urma analizelor filogenetice s‑a constatat 
că genul Theobroma este înrudit cu genul Herrania, din aceeași familie 
și subfamilie, gen alcătuit din aproximativ 20 de specii (Richardson și 
colab., 2015). 

Arborii de cacao cresc pe coasta Mexicului, în America Centrală și 
America de Sud, în prezent plantaţii de cacao întâlnindu‑se și în Africa și 
în unele insule din Asia, toate aflate la aceeași latitudine, rezultând așa – 
numita „ centură de ciocolată’’.

Fig. 2. Theobroma cacao L.  
(https://www.pinterest.com/pin/434878907740737761/)

Din punct de vedere morfologic Theobroma cacao L. este un arbore 
de până la 12 m înălţime, care înflorește și fructifică pe parcursul întregului 
an. Florile sunt foarte numeroase (mii), de culoare roz și formează mănun‑
chiuri pe tulpină. Fructele de cacao (tip baca – like) pot avea diferite culori 
când sunt coapte (verde închis, portocaliu, vișiniu) și pot atinge lungimea 
de 30 cm și greutatea de 500g. Fructul conţine până la 50 seminţe (ca 
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randament de preparare, 1 kg de ciocolată se obţine din aproximativ 900 
seminţe). 

Din punct de vedere al procesării materiei prime, după ce sunt 
culese (de preferinţă manual), fructele sunt lăsate de la 2 zile până la 1 săp‑
tămână la fermentat la aer, după care sunt presate până se obţine untul de 
cacao. Masa uscată rămasă este mărunţită, pentru a obţine praful de cacao, 
iar din membranele seminţelor de cacao se obţine așa numitul „ cocao – 
vella’’, utilizat în hrana animalelor (Pucherov, 2005; Konstantinov, 2014). 

1.3. Cafeaua – compoziţie chimică, proprietăţi medicinale, contra-
indicaţii, întrebuinţări

Compoziţia chimică a cafelei variază în funcţie de specia de la care 
s‑au obţinut seminţele, metoda de cultivare și condiţiile de stocare. 

Cafeaua verde prezintă o compoziţie complexă, de aproximativ 1000 
compuși chimici, inclusiv compuși fenolici (acizi clorogenici), diterpene 
(cafestol și kahweol), metilxantine (teobromină, cofeină și teofilină), tri‑
gonelină (De Melo Pereira, 2020). Cantitatea de cofeină în cafeaua de tip 
arabica variază între 0.8% și 1.4% (g/g), iar în cafeaua de tip robusta între 
1.7 și 4.0% (g/g). Printre substanţele minerale întâlnite în cafea se numără 
potasiul, calciul, magneziul, sodiul, fierul, manganul, zincul, stronţiul, 
cromul, vanadiul, bariul, nichelul, cobaltul, plumbul, molibdenul, titanul 
și cadmiul. Cafeaua conţine și o serie de aminoacizi, precum asparagină, 
cisteină, acid glutamic, glicină, alanină, arginină, histidină, leucină, lizină, 
metionină, izoleucină, fenilalanină, treonină, prolină, tirozină, valină. 

Seminţele de cafea conţin, de asemenea, vitaminele complexului B și 
acid clorogenic în proporţie de 7%–12%, cantitatea acestora fiind de 3–5 
ori mai mare decât cea a cofeinei (Adepoju și colab., 2017). 

Compușii chimici din cafea prezintă o gamă largă de proprietăţi 
medicinale. Conform cercetărilor întreprinse, cafeaua poate preveni 
dezvoltarea unor afecţiuni neurodegenerative, precum boala Parkinson 
(Hamza și colab., 2014 Simon și colab., 2017) și boala Alzheimer (Acquas, 
2002), reduce, la unele persoane, durerea de cap (migrenele), datorită dila‑
tării vaselor de sânge de la nivelul creierului, îmbunătăţește metabolismul 
general și stimulează activitatea vitală a tuturor ţesuturilor (Pucherov, 
2005; Garcia – Blanco și colab., 2017). Compușii săi (acidul cafeic, aci‑
dul ferulic, acidul clorogenic) prezintă activitate antibacteriană împotriva 
unui număr mare de bacterii, precum Staphylococcus aureus, Pseudomonas 
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aeruginosa, Escherichia.coli, Listeria monocytogenes, Salmonella choleraesuis 
(Martinez – Tome și colab., 2011). 

Cofeina poate inactiva miofibroblastele implicate în carcinomul mamar 
(Al‑Ansari și Aboussekhra, 2014) și, ca urmare, aceasta intră în compozi‑
ţia multor medicamente, fiind asociată adesea cu reducerea a proceselor 
neuroinflamatorii (Escartin și colab., 2011). În plus, consumul de cafea 
este asociat cu creșterea sensibilităţii la insulină și cu reducerea riscului 
de a dezvolta diabet, boală care joacă un rol major în deteriorarea cognitivă 
(Vercambre și colab., 2013); de asemenea, cofeina din compoziţia sa poate 
străbate bariera hematoencefalică și poate crește nivelul de dopamină, și, 
nu în ultimul rând, această băutură prezintă efecte benefice și în tusea 
umedă, în procesele inflamatorii ale creierului și gâtului, în bolile gastro‑
intestinale și diaree (prin conţinutul specific de taninuri), cofeina pură 
fiind folosită, în același timp, ca valoros remediu medicamentos, deoarece 
poate fi dozată clar și ușor (Pucherov, 2005 Garcia – Blanco și colab., 2017).

Compușii fenolici prezintă activitate antioxidantă și antiinflamatoare, 
prevenind în acest mod depresia și tendinţele suicidale. Aceștia reduc sen‑
zaţia de oboseală, îmbunătăţesc performanţa mentală, accentuează auzul și 
vederea, dilată vasele de sânge de la nivelul creierului, inimii, plămânilor, 
mușchilor scheletici, întăresc contracţiile inimii și prezintă, de asemenea, 
proprietăţi antibacteriene, fiind recomandaţi în combaterea tulpinilor 
bacteriene de Streptococcus mutans, implicate în afecţiunile dentare (efect 
anticariogen) și în demineralizarea dinţilor. 

Acizii dicaffeoilchinici prezintă proprietăţi antivirale împotriva 
virusului gripal și al herpesului, iar acidul 3,5‑dicaffeoilchinic manifestă 
proprietăţi antivirale împotriva virusului HIV. Nu în ultimul rând alcalo‑
idul trigonelină poate inhiba celule canceroase și poate regenera axonii 
și dendritele în modelele animale, iar diterpenoidul cafestol și kahweol 
prezintă proprietăţi hepatoprotectoare și anticancerigene in vitro. 

Trebuie însă specificat faptul că toţi acești compuși au și efecte nocive, 
fiind capabili, în mod indirect, să crească riscul afecţiunilor cardiovascu‑
lare (Antonio și colab., 2011). cafeaua

Dar, pe lângă efectele benefice cafeaua prezintă și efecte nocive. 
Astfel, aceasta poate crește tensiunea arterială, efect dăunător pentru 
hipertonici, însă benefic pentru hipotonici, care se simt mai bine după 
15–30 minute de la administrarea unei cești de cafea (Pucherov, 2005; 
Nepokoichitsky, 2006). 



34 | Tatiana RODIDEAL

Consumată în exces, cafeaua poate duce la dezvoltarea toxicomaniei 
numită cofeinism, iar 3–4 cești de cafea consumate succesiv pot provoca 
iritabilitate, nervozitate, tremol, tahicardie (Pucherov, 2005), palpitaţii, 
excitabilitate, zgomot în urechi, idei delirante, anxietate, disconfort în 
zona inimii, febră. 

La unele persoane cofeina provoacă dureri de cap, la majoritatea 
insomnie, iar la alţii somnolenţă (efect somnifer îndeosebi la persoanele 
hipotonice). Mecanismul prin care cofeina induce somnolenţă sau insom‑
nie a fost explicat de I. P. Pavlov, cunoscându‑se astăzi faptul că, în doze 
terapeutice, cofeina contribuie la alinierea celor două procese principale 
– excitaţie și inhibare, fără de care nu poate exista o funcţionare normală 
a cortexului cerebral, mecanism în care, dacă procesul de excitaţie preva‑
lează asupra inhibării, apare o stare de insomnie și invers, un rol important 
în acest proces avându‑l, pe lângă doza de cafeină cosumată și reacţia indi‑
viduală a organismului (Pucherov, 2005; Nepokoichitsky, 2006). 

Cofeina este eliminată parţial în laptele matern și provoacă la sugari 
insomnie, anxietate, convulsii, febră, iar consumul de cafea este contrain‑
dicat persoanelor iritabile și ușor excitabile, pacienţilor cu ulcer gastric și 
ulcer duodenal (Nepokoichitsky, 2006) ori cu afecţiuni vasculare, simpto‑
mele otrăvirii cronice cu cofeină incluzând nervozitate, insomnie, dureri 
de cap, bătăi neregulate ale inimii (Pucherov, 2005). 

Întrebuinţări
Seminţele reprezintă 50% din fructul de cafea și din acestea se obţin 

mai multe tipuri de cafea. Restul fructului este reprezentat de pulpa fruc‑
tului și de membranele seminţelor, subproduse ce reprezintă aproximativ 
6 milioane de tone de deșeuri pe an obţinute din prelucrarea fructelor 
acestui arbore. 

Eliminarea acestor deșeuri este problematică, deoarece cofeina, care 
este un alcaloid purinic, prezintă efect citotoxic asupra micoorganisme‑
lor implicate în procesele biotehnologice. Aceasta poate provoca tulburări 
neurologice la pești și bovine, iar acizii clorogeni interferează în creșterea 
și germinarea seminţelor. Din acest motiv, în primă etapă se recomandă 
tratarea deșeurilor de prelucrare cu fungi filamentoși capabili să degradeze 
cofeina sau extragerea acestui compus pe cale chimică. 

Deșeurile rezultate în urma obţinerii cafelei verzi, prășite ori solu‑
bile pot fi utilizate în hrana animalelor, cultivarea ciupercilor, dezvoltarea 
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bio‑îngrășămintelor, obţinerea bio‑combustibilului, aromatizanţilor, enzi‑
melor, coloranţilor alimentari, iar pectinele pot fi utilizate în producerea 
gelatinei, zaharurilor și stabilizatorilor alimentari. Membranele care aco‑
peră seminţele pot fi utilizate drept înlocuitori ai grăsimilor sau ai făinii de 
grâu, iar compușii melenoizi pot fi utilizaţi în prebiotice, deoarece stimu‑
lează creșterea bifidobacteriilor (De Melo Pereira și colab., 2020).

1.4. Cacaoa – compoziţie chimică, proprietăţi medicinale, contra-
indicaţii, întrebuinţări

Compoziţia chimică a seminţelor de cacao este complexă. Aceasta 
suferă modificări semnificative în fiecare etapa de procesare (fermentare, 
uscare, prăjire, rafinare) (Kim și Keeney, 1983). Se cunaoște astăzi că 100 g 
cacao măcinată conţin vitaminele PP (6.8 mg), A (3 μg), B1 (0.1 mg), B5 (1.5 
mg), B2 (0.2 mg), B9 (45 μg), B6 (3 μg), E (0.3 μg), alături de diferite sub‑
stanţe minerale, precum magneziu (425 mg), fier (22 mg), fosfor (655 mg), 
cupru (4550 μg), molibden (56 μg), potasiu (1509 mg), calciu (128 mg), 
zinc (7.1 mg), mangan (4,6 mg), sodiu (13 mg), clor (28 mg), flour (245 μg), 
sulf (80 mg) ori flavonoizi și alcaloizi (teobromina) (Konstantinov, 2014), 
polifenoli (catehine, antocianine și proantocianidine) (Kim și Keeney, 
1983) și acizi (cafeic, galic) (Cruz și colab., 2015).;

Compușii chimici din seminţele de cacao prezintă o serie de propri-
etăţi medicinale, de exemplu efecte antioxidante, protectoare împotriva 
afecţiunilor cardiovasculare, anticancerigene (cancer de colon) determi‑
nate de flavonoide și polifenoli, antiproliferative (Baharum și colab., 2016).

O serie de compuși determină, de asemenea, reducerea colesterolului 
LDL și creșterea colesterolului HDL, polifenolii cresc biodisponibilitatea 
oxidului nitric și îmbunătăţesc rigiditatea arterială și funcţia endotelială, 
iar compusul bioactiv epicatechină stimulează producerea insulinei și 
controlează nivelul zahărului în sânge. Flavonolii sporesc fluxul de sânge, 
sporesc oxigenarea creierului și protejează creierul de degradarea și leziu‑
nile neuronale. Compușii din cacao cresc, de asemenea, perfuzia cerebrală 
la nivelul cortexului cingulat anterior, sporind atenţia și capacitatea de 
memorare. Acești compuși stimulează angiogeneza și dezvoltarea noi‑
lor celule în hipocampus, prevenind astfel dezvoltarea bolii Alzheimer. 
Compușii bioactivi din cacao prezintă și efecte protective asupra pielii și 
reduc stresul, prin inhibarea hipersecreţiei hormonilor asociaţi stresului 
(cortizol și adrenocorticotrop) (Shahanas și colab., 2019). Rutina (vitamina 
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P) din cacao poate exercita activitate antivirală asupra retrovirusurilor, 
ortomixovirusurilor, virusurilor hepatitei (B, C) și a virusului gripal H1N1, 
iar amentoflavonele, nicotiflorin, rutina și naringinul prezintă un potenţial 
ridicat în inhibarea replicării virusului SARS – CoV – 2 (Yanez și colab, 
2021). 

De asemenea, cacaoa îmbunătăţește funcţionarea glandei tiroide, 
restabilește microflora intestinală, crește potenţa, normalizează somnul, 
elimină sărurile metalelor grele, elimină toxinele din intestine, reface rapid 
mușchii după activităţile sportive (Konstantinov, 2014).

Pe lângă efectele benefice, cacaoa prezintă și efecte nocive. Din 
cauza conţinutului de cofeină, aceasta poate induce insomnie, nervozi‑
tate, tahicardie, urinare frecventă, poate provoca reacţii alergice, migrenă, 
constipaţie, greaţă, balonare, disconfort intestinal, meteorism și nu se 
recomandă consumul său împreună cu aspirina, cu medicamentele anti‑
coagulante sau antiplachetare. 

Este contraindicată administrarea pudrei de cacao în diferite alimente 
copiilor sub 3 ani și persoanelor alergice la compușii din cacao, deoarece 
aceasta poate provoca alergii, nici consumarea ei în cantităţi mari de către 
femeile însărcinate și de către cele care alăptează (din cauza conţinutului 
de cofeină) aceasta provocând iritabilitate și nervozitate (Hayk, 2014).

Întrebuinţări
În urma procesului de prelucrare a fructelor de cacao, pe lângă unt 

de cacao, ciocolată și praf de cacao se obţine și alcool, jeleu, oţet sau nata 
(desert consumat în Asia). Pulpa fructului poate fi consumată proaspătă, 
sub formă de shake‑uri și sucuri, sau poate fi adăugată în compoziţia iaur‑
turilor, îngheţatei și a sucurilor concentrate, ca aromatizant. Membranele 
proaspete și uscate ale seminţelor se pot utiliza în hrana animalelor, însă 
conţinutul de teobromină restricţionează această utilizare, din cauza diges‑
tibilităţii scăzute, care depinde de procesarea reziduurilor. Astfel, făina 
din reziduuri de cacao poate constitui până la 50% din hrana caprinelor 
și bovinelor, 30%–50% din hrana porcinelor și 20% din cea a păsărilor. 
La rândul lor, membranele care învelesc seminţele sunt utilizate în unele 
ţări pentru obţinerea săpunului și pigmenţilor, datorită conţinutului lor în 
potasiu (Figueira și colab., 2020). 



37Cafeaua și cacaoa – Istoric, utilizări practice și viitor biotehnologic  |

2. Cafeaua și cacaoa în biotehnologii

Biotehnologiile permit: 
a) propagarea arborilor de cafea și cacao prin tehnici in vitro, precu‑

membriogeneza somatică, organogeneza directă, androgeneza sau cultura 
protoplaștilor; 

b) transformările genetice, ca de exemplu transformări directe prin 
biolistică sau transformări indirecte prin intermediul unor virusuriori a 
bacteriei Abrobacterium sp.;

c) evaluarea variabilităţii genetice, utilizând tehnici de marcare 
moleculară;

d) conservarea germoplasmei, prin crioconservare și creștere lentă in 
vitro.

Prin procedee de biotehnologie se obţin hibrizi de cafea și cacao 
rezistenţi la condiţiile meteorologice nefavorabile, la dăunători și boli, 
cum ar fi, în cazul arborelui de cafea, rugina frunzelor de cafea cauzată 
de Hemileia vastatrix, boala fructelor de cafea provocată de Colletotrichum 
kahawae, boala rădăcinilor provocată de nematodul nodului rădăcinii 
Meloidogyne sp. sau a afecţiunilor cauzate de lepidopterul Perileucoptera 
coffeella, iar în cazul arborilor de cacao boli cauzate de Colletotrichum 
gloeosporioides (Wickramasuriya și Dunwell, 2018) sau de Phytophthora 
și Moniliophthora.

Tehnicile biotehnologice prezentate de literatura de specialitate per‑
mit transferul de gene cu rol de reglare a trăsăturilor valoroase din punct 
de vedere agronomic, cum ar fi rezistenţa la boli, biosinteza compușilor 
biologic activi, sporirea proprietăţilor organoleptice, îmbunătăţirea capaci‑
tăţii de asimilare a compușilor biologic activi, modificarea caracteristicilor 
morfologice (mărimea seminţelor). Astfel, aceste tehnici reduc costurile 
de producţie, poluarea mediului (prin reducerea aplicării de pesticide și 
îngrășăminte) și contribuie la diminuarea degradării solului și a defrișării 
pădurilor primare (Gotsch, 1997; Ashebre, 2016). 

Concluzii

Cafeaua și cacaoa au fost utilizate din cele mai vechi timpuri de către 
populaţia Etiopiei, Americii de Sud și a Americii centrale. 

Genul Coffea L. cuprinde mai multe specii (103), dar cele mai utilizate 
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în procesul de obţinere a cafelei sunt Coffea liberica Hiern, Coffea canephora 
Pierre ex A.Froehner, Coffea arabica L.

Genul Theobroma cuprinde 22 de specii, dintre care doar o specie se 
utilizează în industria ciocolatei – Theobroma cacao L. 

În industria de prelucrare a cafelei si a produselor de cacao se utili‑
zează seminţele, restul reziduurilor fiind procesate în continuare, pentru 
obţinerea de hrană pentru animale, îngrășăminte și aromatizanţi alimentri. 

Compusul chimic principal din cafea este cofeina, iar din cacao 
teobromina. 

Cafeaua și cacao se remarcă printr‑un șir de proprietăţi medicinale, 
printre care se numără efecte anticancerigene, antimicrobiene, antioxi‑
dante ori împotriva afecţiunilor neurodegenerative; în același timp acestea 
prezintă și contraindicaţii de utilizare, nefiind recomandate persoanelor 
alergice, persoanelor care alăptează și copiilor sub 3 ani și. 

Speciile genurilor Coffea și Theobroma sunt utilizate la momentul 
actual intens în biotehnologii, pentru a obţine taxoni rezistenţi la condiţi‑
ile climatice și dăunători, cu o productivitate sporită de fructe, bogate în 
seminţe, ca bază de prelucrare în industriile de profil.
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